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گاه م  ❖ شورای شهر و شهرداری   کنند.   یاهمیت تهران فرارت از یک کالنشهر است. ساری شهراهی کشور هب تهران هب عنوان الگو ن

 تهران رد واقع شهرداری کشور و خط دهنده کل کشور ند.

رتویج   ❖  ، بنااه  کام  استح و  زیبائی  رعایت  و   ، اریانی  و  اسالمی  معماری  هب  پایبندی   ، روستااه  و  اه  شهر  اصالت  و  هویت  حفظ  باید 

خدمت رسانی و آسان سازی   ، دین و اخالق  نماداهی  اقنون ،گسترش  نظم و  خدمات   فرهنگ  رد  فراگیری  لت و  عدا

لت گستر  گاه عدا شهری و توسعه فضای سبز و اهتمام هب سالمت محیط زیست، توجه هب نیازاهی جانبازان و مصدومان جسمی، ن

 .هب محله اه و اشخاص محروم، توجه وژیه هب بانوان و نیز هب جواانن، ربجسته شود و همواره مد نظر قرار گیرد
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  سخن نخست )1
سي سال در عرصه    اي قريب برتجربهتكيه بر مردم، انقالب، نظام و رهبري، با به به عنوان يك شهروند ايراني دلبسته   

هاي  هاي پاك شهدا، فداكاري هاي مختلف سازندگي و خدمتگزاري به كشور، كه بالندگي و شكوفايي آن محصول خون    
سه  صالبت و پايدار در طو   آفرينيبه يادماندني و حما سرزمين كهن، پر  ست؛    هاي تاريخي فرزندان اين  سال ا ل هزاران 

هاي خيرخواهانه برادران و خواهران مومن انقالبي و دوستان و  ام كه امروز با دعوت و توصيه افتخار و توفيق اين را يافته
ــراغ دارم، دارند؛ در جايگاه  رغم قلّت مايهســروران بزرگواري كه حســن ظنّي نســبت به اينجانب، علي  اي كه در خود س

ــهروندان خوب، نجيب، آگاه و فرهيخته تهراني قرار گيرم. از خداوند متعال عاجزانه و            گزاداوطلبي براي خدمت   ري شـ
ضعانه مي  ست، گام        متوا سالم ا شور و دين منور ا صالح ملّت و ك سير آنچه كه  خواهم كه همه ما را ياري فرمايد تا در م

اتخاذ گردد كه اوالً رضايت پروردگار متعال برداشته و به دور از حب و بغض و اغراض و مطامع زودگذر دنيوي، تصميمي 
در آن باشــد و ثانياً ما را شــرمنده خون پاك شــهدا و ايثارگري هاي جانبازان، آزادگان و مدافعان ســرافراز ميهن و نظام  

  مقدس جمهوري اسالمي ايران نسازد.
  ،گراميبرادران و خواهران 

ظم رهبري به ويژه بيانيه گام دوم، سياست هاي كلي نظام، اسناد هاي مقام معاين برنامه در چارچوب رهنمودها و توصيه
  -، الگوي ايراني1400انداز تهرانانداز جمهوري اسـالمي ايران و سـند چشـم   فرا دسـتي محلي و ملي مانند سـند چشـم   

له توسعه  سا ساله توسعه شهري، برنامه هاي پنج   هاي پنج، برنامهتهرانهاي جامع و تفصيلي شهر  اسالمي پيشرفت، طرح  
ستان تهران و ... و نيز متناسب با چالش       سرزمين و ا سناد آمايش  شهري،     كشور، ا شهر و مديريت  ها و مسائل راهبردي 

ستاوردهاي بين     اولويت شهروندان و ديگر ذينفعان كليدي، تجارب و د شهر و  سب   ها، انتظارات و نيازهاي  المللي و با ك
رساني ملّي و شهري و براي  متعهد و باتجربه در عرصه مديريت و خدمت مشورت از متخصصان و صاحب نظران دلسوز،      

شما نمايندگان      شگاه  شده و تقديم مي         محترم عرضه به پي شهر، تهيه  سالمي  شوراي ا ششمين دوره  منتخب مردم در 
  گردد. 

ست؛ و ذات برنامه اي بيترديد ندارم كه هيچ برنامه شرايط و زم عيب و نقص و كامل ني شدت در  ريزي براي  اني كه به 
ست        شتن برنامه اين ا ست. در عين حال مزيت دا صالح و تكميل ا ست، همواره نيازمند بازبيني، ا حال تغيير و دگرگوني ا

دهد در گذر زمان، اهداف و آرمان هاي خود را گم كرده و به بيراهه  كه به مثابه يك قطب نما و ابزار هوشمند، اجازه نمي
صر آگاهي، اطالعات و برنامه   برويم. باور دارم براي  سازماني و اجتماعي عنا شي بي موفقيت فردي،  بديل دارند؛ ريزي نق

شد       ست، هر بادي كه بوزد، باد موافق تلقي خواهد  صد خاصي ا چرا كه معتقدم براي ناخدايي كه فاقد برنامه، هدف و مق
  كه اين از عقالنيت و خردورزي به دور است.   

شده   شي نظام   در اين برنامه تالش  ستفاده از رو سي خود را در      با ا سا ساختار يافته، ابتدا  باورها و رويكردهاي ا مند و 
شهري     محورهاي ســه گانه:  شهروندان و حكمروايي  ــته و ســپس تحليل  شهر،  ــما در ميان گذاش ها و با ش

محورها را ارائه نمايم.  ها و شــرايط ميداني از وضــعيت موجود در هر يك از اين  هايي علمي و مبتني بر واقعيتدريافت
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جانبه از شــهر تهران، شــهرداري تهران و معضــالت و بدين منظور الزم بود در مرحله اول شــناختي كامل، دقيق و همه
سپس با توجه به امكانات، محدوديت چالش شهر براي حل يا    هاي جاري آن فراهم گرديده و  ضيات خاص اين  ها و مقت

ضالت برنامه    ستن اين مع سي ويژگي   رحداقل كا سعي گرديد با برر اه هايي كه از ديدگيزي و اقدام گردد. در مرحله دوم 
شهري مطلوب، زيست      كارآ است،   پذير وهاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، انساني، مديريتي، اقتصادي، . . . تبيين كننده 

شاخص       سيدن به  سير ر شهر تهران در م  كور بيان گردد. هرچندهاي مذهاي قابل قبول در ويژگيچگونگي حركت كالن
ــده فوق در تعريف و پياده  ــمرده ش ــت دو مرحله برش ــابهتممكن اس ــازي مش ــاً به لحاظ زماني  س ــته و بعض هايي داش

شهري مطلوب، به جز با حل و كاهش مشكالتي كه هم        همپوشاني  شته باشند، ولي حركت در مسير رسيدن به  هايي دا
  هد بود.اكنون با آن دست به گريبان است، مقدور نخوا

شريح مفهوم    شهري «در ادامه با ت ضر و تاكيد بر لزوم ارتقاي كيفيت زندگي  » زندگي  به عنوان محوري براي برنامه حا
شهرها،  بر اساس نتايج دريافتي از تجزيه و تحليل وضع موجود و در چارچوب دريافت نظري و تجربي از       شهروندان در 

پشتيباني هاي مورد انتظار، چشم انداز، مأموريت ها، اهداف كالن،     امكانات، اختيارات و منابع در دسترس و حمايت ها و 
ــلي براي تحقق آن ها معرفي ميراهبردها و اولويت ها،  هاي عملياتي و نيز طرحگردد. همچنين، اهداف و برنامههاي اص

ه وضــعيت مناســب و مورد ســازي برنامه و رســيدن بها و ابتكارات و نيز رويكردهاي اجرايي با هدف پيادهها، اقدامپروژه
 انتظار، در بخش انتهايي اين برنامه آمده است.

شهر تهران             سالمي  شوراي ا شما نمايندگان محترم در  شريف مردم تهران با  شگاه خداوند متعال و محضر  امروز در پي
سك      مي بندم، اگر به لطف الهي و با رأپيمان  شهر و  شما عزيزان، توفيق خدمتگزاري در  صالحديد  يت  انداري مديري و 

صر(عج) ، تحت      ضرت ولي ع شهري تهران را يافتم، تالش خواهم كرد با اتكا به خداوند قادر و توانا، به مدد توجهات ح
ــتيباني دولت و مجلس انقالبي و خدمتگزار،            راهنمايي  ــوزانه رهبري معظم انقالب، حمايت و پشـ هاي حكيمانه و دلسـ

شو  شاركت و نقش      همراهي و همكاري نمايندگان مردم در  صد البته م شهر، و  سالمي  شور و  راي ا آفريني مردم آگاه، پر
اي كه در خدمت شهر ، بتوانم تا آخرين لحظههمكاران عزيزم در خانواده بزرگ شهرداري تهرانهمت بلند و  غيور تهران

  كوتاهي ننمايم.اي و شهروندان باشم، براي تحقق اين برنامه و اجراي بي كم و كاست آن، همت گمارده و ذره
شه راهي              شهر تهران و تاييد اين برنامه، منجر به تبيين نق سالمي  شوراي ا شمين  ش ضاي محترم  ست اعتماد اع اميد ا
شهري با هويت         شهروندان و تبديل تهران به  سطح زندگي  شهر، ارتقاي كيفي و كمي  براي كاستن از مشكالت جاري 

  ايتخت نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران گردد.نواز و در شأن پاسالمي، زيبا و روح-ايراني
  

                                                                                                      نصلَي زِيزٌوع لَقَوِى إِنَّ اللَّه نصرُهن يم رَنَّ اللَّه  
  1400ماه  مرداد –مازيار حسيني                                                                                              
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  زندگي شهري )2
شهرها    شد روزافزون تعداد  سته باعث  آنهاجمعيت افزايش  و ر شهري «هاي درگير با افزايش گروه ناخوا شده   »زندگي 

 زندگي شــهري و ارتقاي كيفي اين ســبك از زندگي را بيش از پيش باخاص هاي توجه به ويژگي اســت و اين موضــوع
ست. معني و   سان را مي مفهوم كيفيت زندگي اهميت نموده ا شدن ان ستجو  او  ذاتيفطري و نيازهاي  توان در برآورده  ج

ست كه    به عنوان يك كل ،كيفيت زندگي كرد. شكل گرفته از اجزائي دان هاي فردي و دربرگيرنده تمامي ويژگي، را بايد 
سائل كم    زندگي ما مي اجتماعي و نيز كمي و كيفي ضمن توجه به م شد. از همين رو امروزه،  ستن با  ي و فردي، موثر دان

 سبب بدينتبديل گرديده است.   مديريت شهري  اهداف به بخش قابل توجهي ازاجتماعي و كيفي  معنوي، شاخص هاي 
  .  قرار بگيرد »كيفيت زندگي« مفهومدر چتر بايد  ، اخالقي و الهيانساني، كيفيي از مفاهيم ترگستره بزرگ

زندگي خاص و مســائل  هاويژگيگيرد بايد متمركز بر صــورت ميشــهري  كيفيت زندگيطبعاً، تالشــي كه براي بهبود 
نقش  و يشهر زندگي در » شهروندان مشاركت  «ثير قابل توجه أبا توجه به اهميت و ت و  همچنين گرفتهشهري صورت   
  نظر باشد. مد افزاري مربوطهدر كنار ساير اقدامات نرمنيز بايستي اين مبحث ، در اداره شهر تعيين كننده آن

ــهريكيفيت زندگي «مفهوم  ــد كه از چندين كّرم يمتغير »ش تغيير در عواملي همانند . پذيردفاكتور تاثير ميب مي باش
سالمت    سطح درآمد مردم،   شار روحي  شرايط زندگي، وضع  شادماني خانوادگي، روابط   اوقات رواني،  و محيط، ف فراغت، 

شكل مركّ ااجتماعي و نظ به شهري  ي الح كيفيت زندگطاص  د.نكيفيت زندگي و تغييرات آن را تعيين مي كن ،بير آن به 
ضعيت محيطي كه مردم در آن زندگي مي كنند  شاره دارد       و همچنين به برخي  طور كلي به و صي افراد ا شخ  .شرايط 

ــا هم يبه نوع  توانيرا م يزندگ  يفيت ك مفهوم گروه از  يا تجربه و درك فرد  مواردي از قبيل  و  ياز زندگ  يت ارز با رضـ
شاد  يشآسا  ي،سالمت  و  ياز جمله سالمت جسمان   يدهنده مجموعه مواردنشان  توانديم ياز زندگ يت. رضا دانست  يو 
ــتغال،  يح،خانواده، آموزش، تفر ي،اعتقادات مذهب ي،روح ــائل مال ،رفاهاش ــتز يطمح ي،مس ــد؛ يو تعلق اجتماع يس  باش

شاخص هم موارد،  ينابطوريكه  شاخص  يذهن يهااز  ستخراج   توانديم ،افراد يريگقابل اندازه ينيع يهاافراد و هم از  ا
  گردد. 
جامعه يريت،مد ياســت،ســ(مختلف  يهاها و گروهرشــته يدگاهمقوله همواره، از د ينتوجه داشــت كه ا يدبا يگرســو،از د

رسد  يبه نظر م يعيطب يبترت ينو بد باشد يقابل بحث بوده و م) فرهنگ، .... ي،بهداشت، شهرساز    ي،روانشناس   ي،شناس  
ــته از تعار      يزندگ  يفيت ك يفتعر يمتفاوت برا  يها يبند يت و اولو يفتعار  همختلف ب  هاي يگاه در جا  ي،كل يفكه گذشـ

  .يمبرخورد كن
  

  گانه در تدوين برنامه 10رويكرد هاي اساسي  )3
شــهر يك ســيســتم باز، زنده، طبيعي، ارگانيك ، پويا و عقاليي اســت. برنامه ريزي و مديريت مكانيكي و بدون   -1

ــته، بايد برخوردار از خرد    ــايس ــهري ش ــت. مديريت ش ــي بلكه مخرب اس انعطاف براي آن، نه تنها فاقد اثربخش
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شد مند و آيندهمنعطف، نظامراهبردي  شت  به همين دليلو  ؛نگر با ضوعات يك     بايد توجه دا سياري از مو كه در ب
 براي تمام شهر نمي توان تجويز كرد.  واحد نسخه 

صر مديريت  -2 سالمي      شهري  مهمترين و كليدي ترين عن سته در چارچوب كالن الگوي حكمروايي ا راني،  اي-شاي
صل خدمتگزاري مر  ست      باور و عمل به ا سيا سير باند بازي، پارتي بازي،  ست. در اين م طلبي زدگي و منفعتدم ا

سب  شهرداري تهران، خادم وفادار مردم و متعهد به حقوق   كا شت. اينجانب و همكارانم در   كارانه جايي نخواهد دا
 باالسر آنان. آقا و رئيس شهروندان خواهيم بود نه و شهر منافع و

صول تع       -3 شهري، مح سته  شاي سازنده همه اجز   مديريت  شاركت دائمي، نزديك، همدالنه، همكارانه و  و  اءامل و م
ــهروندان، حاكميت ملّ  ــيســتم به ويژه ش ي و مديريت شــهري اســت. ما از طريق تقويت عناصــر موثر در اين س

ت معقول و اســاالري ديني محلي، با مردم و براي مردم، شــهري براي همه مردم و درخور شــأن و انتظار  مردم
آنان، خواهيم ســـاخت. توانمند ســـازي شـــهروندان و ديگر ذينفعان كليدي و تقويت اعتماد و ســـرمايه  منطقي 

 ساالري ديني محلي است.   اجتماعي، مهمترين ركن توسعه مشاركت و مردم

شهري خوب براي زندگي با كيفيت و آبرومندانه و    -4 شهروندان، بدون حركت و تالش  توجه به ساختن  حيات طيبه 
انه، متعهدانه، دلســوزانه، جهادي و انقالبي مديريت شــهري محقق نخواهد شــد. در اين راه ارتباط و  علمي، آگاه

شركت         شي،  سات علمي و پژوه س شگاه ها و مراكز و مو ستارت هاي دانشتعامل اثربخش با دان آپ ها،  بنيان و ا
ري، اســاتيد، دانشــجويان،  ورز، خالقيت و نوآوهاي تفكر و انديشــهمراكز و موســســات تحقيق و توســعه، كانون

 گان اهل فن، دركانون توجه مديريت شهري شايسته خواهد بود.صاحبنظران، متخصصان و خبره

پژوهي و آينده نگاري، الزمه ســاختن بيني، دورانديشــي، آيندهآموزي از تجارب مثبت و منفي گذشــته، پيشدرس -5
 ديريت شهري شايسته است.شهري خوب، شهرونداني آگاه، مسئوليت پذير و مشاركت جو و م

ست.               ،خالقيت، ابتكار و نوآوري -6 شهري ا سعه  شرفت و تو ضاً ناهموار پي سخت و بع سير  سريع م الزمه پيمايش 
شهر             شهر ما با يك  صله  ست آمده، هنوز فا شرفت هاي خوب به د شتگان و پي شمند گذ عليرغم تالش هاي ارز

،  ايراني-ر اسالمي  و الگوي رشد و پيشرفت اسالمي    پيشرفته قرن بيست و يكمي در بستر هويت و اقتضائات شه     
 هاي خالقانه و نوآورانه پرجنب و جوش جهادي و انقالبي است.بسيار زياد و نيازمند حركت

شمندي، پايداري و تاب          -7 صول دانش بنياني، هو سته، نيازمند توجه به ا شاي شهري  آوري در ساختن تمدن و آينده 
ست. بهره    ساخت     برداري و حفاظت و شهر ا شمندانه از منابع، زير سهيالت و ثروت  صيانت خردمندانه و هو ها، ت

 شهر، موجب كسب اطمينان نسبت به آينده پايدار و شكوفايي شهر خواهد بود.   

شهر پويا، با نشاط، قدرتمند و شكوفا، از طريق ايجاد بستر مناسب براي كارآفريني، تسهيل و بهبود فضاي كسب           -8
آفريني فعاالنه رونق اقتصــاد شــهري، به دســت مي آيد. در اين راســتا الزم اســت نقش  گذاري وو كار، ســرمايه

سرمايه          صي،  صو شهر، از طريق همكاري با بخش خ صاد  شهري در اقت گذاران داخلي و خارجي، فعاالن مديريت 
 اقتصادي و صاحبان كسب و كار، به طور قابل توجهي افزايش يابد.   
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ــاير شــهرهاي ايران اســالمي، بايد مظهر زيســت مومنانه ، اتّحاد، همدلي و  پايتخت كشــور، به عنوان الگوي  -9 س
 انسجام و يكپارچگي ملي در عين احترام و حفاظت از تكثر و تنوع قومي، نژادي، زباني، مذهبي و سياسي باشد.  

ــور و يكي از  -10 ــهر كش ــهر  20تهران به عنوان پايتخت و بزرگترين كالن ش ــتن ش نقش بزرگ دنيا، عالوه بر داش
ــبات و تعامالت منطقه اي و بين  يي، داراي جايگاهثيرگذاري ملّتأ ــهرهاي جهاني و مناس ــبكه ش تاثيرگذار در ش

ها و منافع ملّي، با ايجاد و توسعه سياست خارجي و روابط بين   المللي است و مي بايست بتواند در چارچوب ارزش  
ستفاده از ظرفيت  شهري  هالمللي كارآمد و با ا سي  سطوح منطقه موجود دو و چند اي ديپلما اي و اي، قارهجانبه در 

برداري نمايد. ما براي رسيدن به شهري رقابتها و تجارب مفيد جهاني بهرهالمللي، به همين نسبت از فرصتبين
هاي   جو، همكار و در عين حال قدرتمند، نيازمند نگاه و رويكرد جهاني و اقدام محلّي با حفظ و وفاداري به ارزش            

  هنگي خود هستيم.  فر
 

  اهداف برنامه )4
شده، با توجه  ضر براي برنامه  به موارد ذكر  شهر زندگي «با عنوان  شهرداري تهران  حا هدف زير   7با و  »طهران، 

  ارائه گرديده است:و تهيه 
  ،رستگاريشهر تهران 

 پاك تهران، شهر 

 ،مدارقانون شهر تهران 

 ،امن شهر تهران 

 ،هوشمند شهر تهران 

 ،يمهارت و نوآور شهر تهران 

 ،پايتخت كشور تهران 

  
شده با محوريت         شنهادهاي تهيه  سائل، تحليل آنها و نهايتاً پي سي م در و » هريش كيفيت زندگي ارتقاء «بنابراين برر

  جهت نيل به اهداف فوق صورت گرفته و در برنامه حاضر ارائه خواهند گرديد.
 

  و شهرداري تهران تهران )5
شهر    ساك استان تهران و  مركز  است.  ايرانجمهوري اسالمي  و پايتخت كشور  شهر تهران پرجمعيت ترين    نبا جمعيت 

شته و آن  » كالنشهر «مفهومي فراتر از  برابر كالنشهر بعدي ايران است؛   3كه به تنهايي تقريباً ميليون نفر 9,3بالغ بر  دا
سطح منطقه   16جمعيت روز آن از  رشهري كه  اَب توان ناميد،مي » اَبرشهر «را به نوعي يك  ميليون نفر فراتر رفته و در 

  رساني ميكند.  خدمت »كل كشور«و در سطح ملّي به » مجموعه شهري تهران«اي به 
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در برابر بســياري از رخدادها و كه تهران ذكر اين موضــوع ضــروري اســت هاي شــهر تهران، گذشــته از ســاير ويژگي
سيب  لرزهزمينسيل و   طبيعي از جمله مخاطرات ست آ سي ب .پذير ا ست كه   ختشنا هاي زمينرر شده بيانگر آن ا ي انجام 

ــهر تهران ــتري لرزه ش ــتهبر روي بس ــترش  و خيز قرار داش ــهر به و با گس ــعه ش ــتهتوس ، ويژه در طول پنج دهه گذش
است. افزون بر آن، دشت تهران و    انجام شده آن خيز هاي بزرگ و لرزهروي گسل حتّي وسازهايي نيز در حريم يا  ساخت 

ستگي    شك سل  هاري داراي  ست  و گ سل  تواننديكه مهاي فرعي فراواني ا هاي بزرگ، دچار لغزش و به هنگام لرزش گ
به مجموع خطرات تهديد كننده فوق بايد نشست هاي موضعي و فرونشست در محدوده دشت تهران         .ردندگجايي جابه

  نيز اضافه كرد.را 
 هرانت اي را براي شهر، مشكالت عديدهدر كشور و نيز توزيع نامتعادل امكاناتهاي اخير دههشهري در افزايش جمعيت 

پذيري  ناكافي بودن دســترسنابرابري شــمال و جنوب شــهر، آلودگي هوا، ترافيك، آلودگي صــوتي،  اســت؛ايجاد نموده 
شمار مي  و وجود بافت فرسوده ناكارآمد از اهم   ، معضالت اجتماعي شبكه حمل و نقل همگاني  ه رود كاين مشكالت به 

ست با بهره  صان داخلي براي اين    خبرگيو كارگيري دانش داخلي و خارجي و بهموفق گيري از تجربيات الزم ا ص  متخ
  انديشي گردد. مشكالت چاره

شركت شاخص و تعدادي  23سازمان،  21منطقه،  22معاونت،  8مصوب داراي  ساختارشهرداري تهران بر اساس آخرين 
ورت  بط ص و با توجه به ساختار سازماني مرت  آن مركز و ستاد زيرمجموعه است، اداره هر منطقه يا ناحيه زير نظر شهردار    

سازماني     ها نشان مي بررسي پذيرد. مي سازماني و برون  شي از  نا ،دهد كه بخشي از مشكالت مرتبط با ناكارآمدي درون 
  ساختار فعلي شهرداري بوده و با اصالح برخي موارد ميتوان مشكالت مذكور را به نحو قابل توجهي كاست.  

سو،   سال  از ديگر  شهرداري تهران در  شته و بي    هاي اخير بودجه  سبي ندا ضعيت منا ستمر به ناترازي منابع و  و توجهي م
 در حدوددر حال حاضر مجموع بدهي شهرداري تهران به رقمي    تامصارف بودجه از سوي شورا و شهرداري سبب شده       

سال     66 سه، بيش از دو برابر كل بودجه  سي      1399هزار ميليارد تومان بالغ گردد كه در مقام مقاي ستر ست. د اين نهاد ا
شهرداري تهران به    ستقراض از بانك گسترده  سهيالت بانكي جهت جبران كسري   هاا ساالنه، منجر ب و دريافت ت ه هاي 

ضوع مديريت بدهي  شهرداري  اتخاذ رويكرد منفعالنه در برابر مو شم   هاي  شده و چ سأ   تهران  شي و تعويق م نها له، تپو
سه        ست. از آنجا كه بيش از  ست متخذه تا كنون بوده ا سهيالت      چهارم بدهي-سيا صورت ت شهرداري تهران به  هاي 

ست، انتظار مي  سال  بانكي ا سهيالت مذكور    1400رود كه در پايان  سود ت شبينانه، ، بهبه دليل  هزار   10حدود  طور خو
هزار ميليارد تومان  6بايست حدود هاي شهرداري تهران اضافه گردد. البته به اين رقم مييليارد تومان به مجموع بدهيم

سال    ست        1400كسري بودجه  ضافه نمود. اين ارقام همگي به معناي آن ا شار اوراق) را نيز ا سهيالت و انت (از مجراي ت
  ناپايدار و نامناسبي قرار دارد.بسيار شهرداري تهران در وضعيت  ،تراز منابع، مصارف و بودجهكه از منظر مقوله 
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  الزامات قانوني و اسناد باالدستي )6
شاره ميشود. برنامه       سناد باالدستي متعددي وجود دارد كه در زير به اهم آنها ا شهرداري تهران، ا ها،  ها، طرحدر ارتباط با 

ميگردد، الزم است طبق سلسله مراتب مربوطه از اسناد باالدستي       اجراها و آيين نامه هايي كه در شهرداري تهران  روش
  مرتبط پيروي كند. اين اسناد را به شرح زير ميتوان دسته بندي كرد:

 1404انداز افق سند چشم، » گام دوم انقالب«بيانيه هاي كلي نظام، : قانون اساسي، سياست سطح ملي  
 آمايش استان تهران: طرح مجموعه شهري تهران، سند سطح استاني  
   شهري شهر تهران، طرح جامع حمل و نقل و ترافيك، برنامه عملياتي  سطح  شهرداري     5: طرح جامع  ساله 

  تهران، طرح تفصيلي مناطق، بودجه ساالنه شهرداري
 سند توسعه محالتسطح محلي : 

 

  تهران شهرشهرداري و شاخص  چالشهاي )7
شهر تهران     شد،  ضر  همانگونه كه بيان  شد كه   هايها و بحرانچالشبا در حال حا مذكور را موارد متعددي مواجه ميبا

  :نمودميتوان در دو دسته فرابخشي و بخشي دسته بندي و ارائه 
  

  عمده و فرابخشي چالشهاياهم  7-1
      ــازمان ــهري و انجام    امور مرتبط با  هاي متعدد دولتي در   دخالت نهادها و سـ ــاً امور موازي مديريت شـ و بعضـ

 مديريت شهري   تصميماتمتناقض با 

 قطع ارتباط كارآمد بين ساكنان و مديران شهر 

 عدم وجود نگرش نوين و نبود توجه كافي به حكمروايي و مديريت خوب شهري 

  خدمات بين شمال و جنوب شهر سرانه توزيع ناعادالنه 

 وظايف خودهاي كارآمد در حوزه حقوق شهروندي و عدم آشنايي شهروندان با حقوق و فقدان آموزش 

 شهرامور مردمي در اداره موثر مشاركت مردمي و عدم جلب همكاري  ضعف 

 بي اعتمادي اجتماعي و پايين بودن حس تعلق در شهر 

 عيت تهران و شهرهاي اطراف آنمجمعيت مجموعه شهري تهران مشتمل بر جتهران به شهر دهي سرويس  

  شهر پايدار به توسعه ناپايدارنامنجر شدن تكيه بر درآمد  

      ،سكني شيني، بدم شيه ن سكني،  حا سوده بي م سترده اجتماعي و تبعات  بافت فر ند حيات آن بر مديريت و رو گ
 شهري

 به دليل توزيع نامتوازن امكانات در سطح كشوردر تهران  حاشيه نشينيرشد و  مهاجرپذيري  
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  چالشهاي حوزه اجتماعي و فرهنگياهم  7-2
 ــجد« كمبود ــاير و  »مس ــب بودن  س ــهري و نامناس مراكز مذهبي، فرهنگي و اجتماعي با توجه به جمعيت ش

 آنپراكندگي 

 مشاركت پايين مردم در اداره شهر و تصدي گري باالي شهرداري 

  در شهر مورد نياز شهرونداننبود سرزندگي   

 با دستاوردهاي حاصله فضاهاي اجتماعي و فرهنگي نگهداري عدم تناسب بودجه 

  با نهادهاي مشابهحوزه فرهنگي و اجتماعي تداخل كاري 

  هاي تاريخي و ميراثي شهرجنبهعدم توجه كافي به 

 و افراد با شرايط جسمي خاصسالخوردگان  ،ناكافي بودن فضاهاي مورد نياز اقشار خاص از قبيل كودكان 

  

  و ترافيك حمل و نقلفني، عمراني و  حوزهچالشهاي اهم  7-3
  شبكه مترو تهراناحداث شده به ويژه گسترده هاي زيرساخت ظرفيت عدم استفاده بهينه از  
  هاي طرح جامع ريلي تهرانبينيمطابق با پيشتكميل شبكه مترو اهتمام به عدم  
  از كل حمل و نقل عموميكم بودن سهم حمل و نقل 

     سي شبكه تاك سودگي  سراني  ،رانيفر سازي ناوگان   و واگن هاي مترو اتوبو ور در مذكتهران و عدم اقدام به نو
  هاي اخيرسال

 (كم توانان، سالمندان و كودكان)نامناسب بودن مسيرهاي پياده براي شهروندان به ويژه گروههاي خاص  
 ها و كمبود مبلمان شهري متناسبنامناسب بودن كمي و كيفي پياده روها و پياده راه  
 در سطح شهر كمبود پاركينگ و پارك سوار 

 ات متعدد موجود در شهر تهراناستفاده ناكافي از پتانسيل قنو  
 شهر تهران هاي سطحيعدم تكميل شبكه جمع آوري آب  
  هاي جمع آوري شدهآبرواناز بهينه عدم استفاده  

  

  حوزه خدمات شهريچالشهاي اهم  7-4
 ... ،افزايش آلودگي هاي مختلف اعم از هوا، نوري، صوتي، خاك، آب 

 در شهر تهران  سرانه باالي توليد زباله  
  صحيح زبالهو امحاء  عدم بازيافتدر مبدأ و  زباله تفكيكعدم  
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 كمبود سرانه فضاي سبز در برخي نقاط شهر و توزيع نامناسب آن  
 هاي گياهيعدم توجه كافي به اقليم و مصرف آب در انتخاب گونه  

  

  چالشهاي حوزه ايمني و  مديريت بحراناهم  7-5
  ي طبيعي و انسان ساختهابحرانحوادث و سازي و آموزش كافي شهروندان در مواجهه با فرهنگضعف در 

 كمبود تجهيزات و امكانات امدادي با توجه به جمعيت شهر  
 در سطح شهرو ناايمن  فرسودهمتعدد هاي وجود ساختمان  
   آسيب پذيري شهر در مقابل زلزله 

 پذيري شهر در مقابله با سيلآسيب 

 موضعي در سطح شهرهاي فرونشست 

 فرونشست دشت تهران و شهر تهران در اثر استفاده نامتناسب از منابع زيرزميني  
 سينا حادثه كلينيك( عدم توجه كافي به ايمني عملكردي در ساختمانهاي تغيير كاربري داده شده،...( 

  

  چالشهاي حوزه شهرسازي و معمارياهم  7-6
 خط آسمان و خط زمين در ساخت و سازها عدم تعريف 

 اندازي و مشرفيت در احداث بناهاتوجه ناكافي به مبحث سايه 

 دار براي معماري و شهرسازي معاصر شهر تهراننبود تعريفي مشخص و هويت 

 هاي فرسوده شهريبر براي احياي بافتاتكا به شيوه هاي ناكارآمد و زمان 

  تهران شهردر اطراف گاههاي غيررسمي نشيني و سكونتحاشيهرو به فزوني معضل  
 هاي شهري ابنيهساختمان ها و طراحي در و مباحث انرژي تهران  يقليماشرايط به  كافي توجه نبود  

  

  شهري و مديريت ، برنامه ريزياقتصادحوزه چالشهاي اهم  7-7
 هاي روز افزون شهرداري  بحران بدهي 

  هاي اخيررغم شعارهاي داده شده در سالعلي درآمدي ناپايداراتكا به استفاده از منابع  
 هاها و سرمايه گذارينبود مديريت قابل قبول در نظام هزينه 

 هاي دولتيوجود مطالبات صعب الوصول از اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاه 

 هاي شهرينبود استراتژي مكفي و متناسب براي تامين مالي پروژه 
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 در شهرداري يكپارچه و قابل اتكات نبود سيستم اطالعا 

 از ماليات بر ارزش افزوده تهران سهم شهرداري نبود مكانيزم تشخيص و وصول  
 سب عدم بهره شهرداري تهران  از مديران جوان  گيري منا در به منظور افزايش خالقيت، نوآوري و دانش بدنه 

  هاي شهرداريها و مأموريتفعاليت
  الملليبينموفق داخلي و از تجارب و كافي عدم استفاده مناسب  
 ها  و سازمان هاتداخل وظايف مناطق و معاونت  

  

  هاپيشنهاد )8
شهروندان و          سطح خدمت رساني به  شهر تهران و بررسي تجارب موفق جهاني در باال بردن  با درنظر داشتن مشكالت 

شاخص  شهر، مجموعه  هاي كبه دنبال آن بهبود  شده ارائه    زير در حوزه پيشنهادهاي يفي زندگي در  شش گانه ذكر  هاي 
ــنهادفرض اين الزم به توضــيح اســت كه پيش گردند. مي ــمول  مجموعه پيش ــامل :  اصــول حكمراني خوبش ش

شفافيت، قانون    شاركت،  شنهادهاي ارائه       م سخ گويي، عدالت، كارآمدي و وفاق بر تمامي پي سووليت پذيري، پا گرايي، م
شات مقام معظم      آن  و اقدامات بعدي مترتب برشده   ستخرج از فرماي سو و تطابق آنها با مجموعه راهبردهاي م از يك 

  مي باشد.از سوي ديگر  بيانيه گام دوم انقالبگانه هاي هفترهبري و توصيه
  

 هاي حوزه اجتماعي و فرهنگيپيشنهاداهم  8-1

 »هاي مختلف اجتماعي و فرهنگيبه عنوان مركز دايره تمامي اقدامات شهرداري در حوزه »مسجد محوري 

 ايراني و اسالمي صيانت از فرهنگ و هويت ديني و ملي و تبيين نظري، مفهومي و كاربردي هويت 

  :فرزانه انقالب كالم رهبري

  ، مركز اصلي آن است.» مسجد«در هر جا سامان زندگي است  
  ،زيبا و آرامش بخش باشد.مسجد در همه جا بايد پاكيزه  
  اگر مسجد، كيفيت شايسته ي خود را بيابد، هزينه هاي مادي و معنوي بسياري از دوش جامعه، مردم و مسئوالن برداشته

  خواهد شد.
 .مسجد پايگاه بزرگ بسيج فرهنگي و حركتي فرهنگي است  
 مي شود، بلكه بايد ضمن برنامه ريزي وظايف فرهنگي شوراي اسالمي شهر تهران، در رسيدگي به فرهنگسراها خالصه ن

براي ارتقا فرهنگ اسالمي و عمومي مردم، در مورد مسائلي هم چون اعتياد، تكدي و بي خانمان هاي شهري نيز فكر 
  موثري كرد.

  مسائل فرهنگي در همه شهرها بويژه تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسالمي ايران بسيار مهم است و بايد به اين
 وجه شود كه فرهنگ ما فرهنگ انقالب اسالمي و ارزش هاي ديني استمسئله ت
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 ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت با رويكرد مشاركت شهروندي 

 هاي اجتماعي با محوريت مساجد كمك به كنترل و كاهش آسيب 

 هاي غني منبعث از قرآن، نهج البالغه، دعا و نيايش در آموزش شهرونداناستفاده از آموزه 

     كالبدي و فرهنگي شهر و افزايش تعلق خاطر شهروندان    تالش براي بازگشت به اصالت شهر تهران با تقويت
 به محله و شهر خود

  شهرونداناجتماعي » سهم پذيري«و  اجتماعي » پذيريمشاركت«تالش در راستاي افزايش 

  اجتماعي محله» شكوفايي«تالش در راستاي مشاركت شهروندان در 

 محلي-نگياكمك به گسترش كسب و كارهاي خرد خ 

 مداري(حيات طيبه)يكپارچه شهروندي در راستاي اعتالي معنويت، اخالق و دين هايتوسعه آموزش 

                ــتمر ــتحكام بنيان خانواده از طريق تقويت ارتباط والدين و فرزندان با برگزاري هدفمند و مسـ كمك به اسـ
 هاي جمعي خانوادگيبرنامه

  هاي جهاديخيرين، گروهبا همكاري » زنان ســرپرســت خانوار«توجه به موضــوع معيشــت، درمان و ســرپناه  ،
 و نهادهاي مسئولاقتصادي  وليت اجتماعي شركت هاي بزرگئگيري از ظرفيت مسبهره

   ضوع سالمت روحي و حرفه      » كودكان كار«توجه به مو شخصيت اجتماعي،  ستاي ارتقاء  آموزي  و تالش در را
ــركت هاي بزرگ       هاي جهادي و   آنها با همكاري خيرين، گروه    ــيوليت اجتماعي شـ بهره گيري از ظرفيت مسـ

 نهادهاي مسئولو اقتصادي 

 پذيري كودكان و هاي اجتماعي خانواده در ســطح محالت هدف، جهت كاهش آســيبايجاد و توســعه كلينيك
 هاي خانوادگي و طالقنوجوانان و كاهش خشونت

 طريق گسترش غربالگري به موقع برخي  توجه به سالمت اجتماعي، سبك زندگي و بهداشت شهروندان از
 ن هاكمبود ويتامي دخانيات و استعمال ،العالج، كاهش گسترش روزافزون اُبيسيتي و چاقيهاي صعببيماري

  ومي ، امن و بهاي هوشمنداز طريق ارتقاء و توسعه پرتالمحلي تسهيل مبادالت اقتصادي و تعامالت اجتماعي 

    ايي رشد و شكوف  براي نوآوري محلي جهت ايجاد بستر و فضاي مناسب     كمك به استقرار و گسترش فضاهاي
 پردازي جوانان در راستاي گام دوم انقالبخالقيت و ايده

 با مشاركت شهرونداني براي برگزاري رويدادهاي مذهبي و ملي شهر ياستفاده چند منظوره از فضاها  
 اي و ترويج استفاده از غذاي سالم ارگانيك شهري و محلهاندازي باغچه هاي توليد گياهان كمك به ايجاد و راه

 هاي غذاهاي سنتي و مختلف اقوام ايرانيبا برگزاري جشنواره

 نظرات و گسترش ارتباط شهروندان با ) جهت دريافت نقطه1888و  137هاي ارتباطي شهرداري(تقويت سامانه
 شهري با مردم در كنار تقويت برقراري ارتباط مستقيم مديران مديران شهري
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  و نوآورانه   اقانههاي خلّايدهها و طرحطراحي و استقرارسامانه دريافت و بررسي  
  آحاد مختلف جامعهانديشي مستمر با حضور نمايندگان همجلسات برگزاري 

  ها و مسابقات ورزشي با محوريت خانوادهبرنامهها، جشنوارهبرگزاري 

 جهت تسهيل ورزش بانوانمحفوظ و مناسب فضاهاي سرپوشيده و روباز  گسترش 

 بسترسازي و تأمين تجهيزات مرتبط براي استفاده حداكثري جانبازان و معلوالن گرانقدر از فضاهاي ورزشي 

 آموزان و فرهنگياندهي فضاهاي ورزشي به دانش نامه با آموزش و پرورش جهت سرويسانعقاد تفاهم 

 محلي، منطقه اي و شهريهاي ورزشي رويدادمحور برگزاري برنامه 

 سايي پس زمينه     راه شنا شمند اينترنتي، براي  شه هو محالت و هويتي نقاط گوناگون  فرهنگي و  هاياندازي نق
 مناطق مختلف شهر

 تهيه سند راهبردي توسعه منابع انساني شهرداري  
 تهيه سند جامع آموزش شهروندي 

 روزرساني سند گردشگري شهريتدوين و به  
  

  و ترافيك حوزه فني، عمراني و حمل و نقل هايپيشنهاداهم  8-2

   استقرار نگاه يكپارچه در حوزه حمل و نقل با توجه به مولفه مبداء و مقصد سفر در تهران و شهرهاي اقماري 

 در زمينه ريلي   ويژهبههاي جديد و پاك توسعه شبكه حمل و نقل همگاني شهري و استفاده از تكنولوژي 

  ولويتا باقيمانده هايبخشافزايش ايمني، دسترس پذيري و راندمان شبكه ريلي با تكميل اجزاء اجرا نشده و
 دار

 افزايش ظرفيت ناوگان مترو و اتوبوس و كاهش سر فاصله قطارها به عنوان اولويت اصلي برنامه هاي عمراني 

 هاي حمل و نقل براي تمامي عمومي و ايستگاهسازي اماكن، معابر، فضاهاي تهيه برنامه جامع عملياتي مناسب
  ويژه كودكان، سالخوردگان و ناتوانان جسميآحاد جامعه به

 منابع مورد نياز براي  مينتأكمك به هاي ايستگاهي با كاربري مختلط به منظور توسعه و ساماندهي مجتمع
  ) TODريلي توسعه شهري مبتني بر حمل و نقل همگاني ( خطوطاحداث 

  :فرزانه انقالب رهبريكالم 

  شهر تهران همچنين بايد شهري داراي رفاه از جهات مختلف به ويژه حمل و نقل براي مردم باشد و مسئوالن شهري نيز
  بايد مقاوم سازي بويژه مقاوم سازي مناطق پرجمعيت و فرسوده را اولويت اصلي خود قرار دهند.
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  وري از  از يك سو و افزايش بهره برنامه جامع شهر زيرزميني به عنوان راه حلي براي كمبود فضاي توسعه   تهيه
 از سوي ديگر عرصه عمومي شهر

 يرمس مطلوبيتو بصري ابيت از قبيل روشنايي، امنيت، جذّ ها و مسيرهاي پيادهراهارتقاي كمي و كيفي پياده 

 با توجه ويژه به رنگ و نور در شهر هاي سطح شهرتوجه به جنبه هاي زيبايي شناختي سازه 

  مترو، اتوبوس و تاكسي   ناوگان موجود نوسازي و نگهداشت جامع برنامه تدوين 

        شبكه حمل و نقل ريلي سيراني در تطابق با  سراني و تاك سيرهاي اتوبو سفر  تغييو نيازهاي بازنگري م ر يافته 
  شهروندان

 گذاري انجام شدهناتمام به منظور بهره برداري سريعتر از سرمايه هايها و زيرساختبندي پروژهاولويت 

 ّدسازي در راستاي توسعه و تاسيس صندوق محيط زيست و توسعه حمل و نقل عمومي شهر تهران جهت مول
  دارهاي اولويتنوسازي ناوگان و تكميل زيرساخت

  ديف  متهم رمتاسفانه  يراستاندارد كه  هاي كاربراتوري و غ حذف تدريجي و اعمال محدوديت تردد موتورسيكلت
تاندارد  هاي اسو جايگزيني تدريجي آنها با موتور سيكلت اول آلودگي هوا، صوت و تصادفات شهر تهران هستند

 و برقي

 و آگاه سازي مردم از اهميت اين امر مهمها  معاينه فني خودروها و موتور سيكلتموضوع ي به توجه جد 

  بندي اقدامات كاهش آمار و تحليل اطالعات تصادفات در شهر در راستاي اولويتراه اندازي سامانه ثبت
 خطرپذيري و جراحات و مصدومين حوادث

 افزايش تعداد پاركينگ ها و پارك سوارها و ايجاد سامانه هوشمند يكپارچه در اين خصوص 

       صلي در شيده كردن نهرها و جويهاي فاقد آبهاي روان دائم يا ف سرپو شهر و تخصيص فضاي     گسترش طرح 
 عابرين پيادهامن حاصله به تردد 

 ي ترافيكيهادهي معابر و گلوگاهسامان  
  آبدهي آنها براي فضاي سبز  و استفاده از ظرفيت  طبيعي شهر هايبه عنوان سرمايهبهسازي و احياي قنوات  
 صفيه           هاي مديريت آبتكميل پروژه ساختهاي ت سعه زير ستفاده و تو شهر تهران، تعريف نظام ا سطحي  هاي 

 ها جهت بكارگيري مجدد آنها در جهت نيازهاي آبي شهرآبروان

  شبكه جمع آوري آب سطحي تكميل  كه  و استاپ الگ ها  هاي آرامش باالدست تكميل احداث حوضچه  ،هاي 
 سيالب دارند سزائي در كنترلنقش به

  ستاي كاهش ميزان آب سو و    توجه ويژه به بازچرخاني آب و تراواپذيري معابر در را سيالب از يك  گرفتگي و 
 تغذيه سفره آب زيرزميني دشت تهران از سوي ديگر
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  حوزه خدمات شهري هايپيشنهاداهم  8-3

 پايه و مسلط به فناوري روز در مورد تمامي مسائل مرتبط با حوزه خدمات شهرياستقرار نظام علم 

 آلودگي صوتي، آلودگي بصريهوا اعم از آلودگي كاهش و رفع آلودگيهاي راهبردي در راستاي تدوين برنامه ،، 
 ، آلودگي خاكآلودگي نوري

  استفاده  زباله و نيزو كامل به بازيافت صحيح ويژه توجه و  »شهر پسماندجامع مديريت «عملياتي تهيه برنامه
  زباله سوز مدرن و پاك آوري هاي روز دنيا در احداث مجتمع هاي فناز 

 مخازن زبالهو جانمايي آوري، تفكيك تدوين طرح جديد ارتقاء وضعيت جمع  
 ويژه در مناطق جنوبي شهربه ها و توسعه فضاي سبزصيانت و حفاظت از باغ  
 هاي گياهي بومي شهر تهرانتوسعه گونهفضاي سبز و  بهينه نگهداشت 

  هشهر در فصول مختلف ب طبيعي به  بخشيو جانمناسب با اقليم شهر هاي مختلف گياهي گونهاستفاده از 
  متنوعواسطه استفاده و گسترش گونه هاي گياهي رنگ دار و 

 يمحلّ افزايش مشاركت مردم در ايجاد و نگهداري فضاهاي سبز  
 برداري از آب خام تهرانتدوين برنامه عملياتي بهره  
  استفاده از فاضالب تصفيه شده در مصارف شهريتدوين نظام 

  

  هاي حوزه ايمني و  مديريت بحرانپيشنهاداهم  8-4

 ساختراستاي آمادگي مواجهه شهروندان با حوادث طبيعي و انسان هاي همگاني درگسترش آموزش 

 ساختتوجه ويژه به مسأله كاهش سطح خطرپذيري شهر دربرابر حوادث طبيعي و انسان 

  :فرزانه انقالب كالم رهبري

  شهري را در جهت  تامين اين توجه كرده و خدمات » شهر اسالمي«شوراهاي شهري در فعاليت هاي خود به مختصات
مقصود بكار گيرند و بخصوص به معماري و شهرسازي متناسب با حيات طيبه ي اسالمي بطور كامل توجه كنند. در 
شوراي اسالمي, عدالت در تقسيم خدمات شهري ، تامين آرامش روحي و امنيت معنوي، ظهور و اعتالي مظاهر اسالمي 

 يي، حفظ طبيعت و صفاي طبيعي ، همه با هم بايد مورد توجه قرار گيرد.و انقالبي، عمران و آبادي و زيبا

  :فرزانه انقالب رهبريكالم 

  مقابله با حوادث طبيعي، آمادگي بيشتري الزم دارد، در همه جاي كشور يك آمادگي صد در صد الزم است براي ستاد
  بحران.

  در مقابل باليا و حوادث، چه حوادث طبيعي و چه حوادث تحميلي، انسان ها ي بزرگ و دالر و پهلوان مي ايستند، حادثه
  ميكنند.را مغلوب خودشان 



 

17 

 

 ح شهري و كيفي تجهيزات و امكانات امدادي سطارتقاي كم  
  ــتگاه و افزايش تعداد و توزيع بهينه ــب ايس ــانيآتشو تجهيزات  هامتناس ــطح مهارت،   نش در كنار توجه به س

  آموزش و كيفيت نيروها
          ندارد تا ــ هاي اسـ مه  نا ياتي تدوين بر باال         براي (SOP)عمل گذاري  مال وقوع و اثر با احت با حوادث    مواجهه 

(High Risk & Effectiveness Disasters) براي نيروهاي عملياتي و داوطلب مردمي 

  قبل از وقوع هاها جهت آمادگي در مقابله با بحرانبا ساير ارگانو تقسيم كار ايجاد هماهنگي مناسب  
 هاي مردميهاي ذيربط و گروهبرگزاري مانورهاي سراسري و تخصصي با مشاركت دستگاه 

 الزم در اين خصوصهاي فرسوده و داشتن برنامه شناسايي مستمر ساختمان  
   صدور احكام ستقرار و  سازمان دو      ا شهر تهران در قالب  شگيري و مديريت بحران  شهرداري    ستاد پي سمي  م ر

 تهران

  

  هاي حوزه شهرسازي و معماريپيشنهاداهم   8-5

 معماري انقالب اسالمي« كمك به شكل گيري معماري شاخص دوره معاصر« 

 ازي)،شهرساقتصادي ،فني،اجتماعيچند محوري ( با نگاه  تهيه برنامه اقدام و الگوي مداخله در بافت فرسوده  

 بازبيني و تدقيق طرح تفصيلي شهر تهران 

 هاي هاي شهري با اولويت سهولت استفاده گروهاستقرار رويكرد شهر انسان محور در توسعه و مرمت زيرساخت
  ها روپياده موضوعخاص (معلوالن، سالمندان و كودكان) به خصوص در 

  از طريق تعريف و احياي خط آسمان، خط زمين(بر و كف) و خط سايهتوجه ويژه به سيما و منظر شهري 

  سطوح و ساختمانهاي احداثي (تمامي در معرض ديد عمومي هويت براي تمامي سطوح و وجوه استقرار نظام
نماي اصلي قلمداد شده و نماي آسمان نيز داراي ضابطه استاندارد خواهد  ،اندر معرض ديد عمومي ساختموجوه 
 شد.)

  :فرزانه انقالب كالم رهبري

 .تهران بايد به شهري با هويت ايراني و اسالمي، زيبا و روح نواز، داراي رفاه عمومي و مقاوم تبديل شود  
  تهران، نماي يك شهر اسالمي نيست، فضاي زندگي بايد طوري باشد كه سبك زندگي اسالمي در آن آسانتر نماي شهر

  باشد.
  حقيقتاً معماري و نماي تهران، نماي يك شهر اسالمي نيست و شهرداري و شوراي شهر بايد اين موضوع را جزو جدي

  ترين مسائل خود بدانند.
 ر به گونه اي طراحي و ساخته شود كه تحقق سبك زندگي اسالمي راحت بايد هر چه ممكن است ، محيط زندگي شه

 تر امكان پذير باشد.
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 توجه ويژه به اصالت و هويت معمارانه شهر در تمامي اجزاي كالبدي احداثي  
 تهيه طرح پيوند اجتماعي-منفك و منقطع شده به سبب عبور شبكه معابر تندرو شهري اقتصادي محالت  
 طرح كشف زبان معماري مناطق عرفي شهر تهران و پهنه بندي متناظر آن تهيه  
 بر حمل و نقل همگاني (رويكرد توسعه شهري مبتني  گسترشTOD(  
 هاي عموميهاي بهسازي محيطي با رويكرد ارتقاء كيفيت عرصهاجراي برنامه  
 بازبيني سندجامع زيباسازي شهر 

  در پروژه هاي زيبا سازي »تقدم پيرايش بر آرايش«اعطاي اولويت به راهبرد كلي  
 استقرار مديريت هماهنگ بصري و ارتقاء كيفي سيما و منظر شهر 

 هاي ساماندهي تبليغات محيطيتهيه و تدوين دستورالعمل 

 تهيه طرح عملياتي و برنامه اجرايي روشنايي و نورپردازي شهر  
  ها و ابنيه تاريخي، فرهنگي و طبيعي شهرسند جامع مديريت و حفاظت بافت«بازنگري و ارائه«  
  تقويت خاطرات جمعي شهروندان و كمك تهيه طرح ساماندهي و ارتقا كيفي مكان رويدادها به منظور صيانت و

  به رونق گردشگري شهري
  هاي ملكي شهرداريشناسنامه فني و ايمني ساختمان« شناسايي و تهيه« 

 دره هاي شهر تهران و حرايم آنها صيانت مضاعف از رود 

 ي مستقر در مجموعه شهري تهرانهاي غيررسمك به ساماندهي سكونتگاهكم 

  حريمپيگيري اجراي طرح مصوب 

  

 ريزي و مديريت شهريحوزه اقتصاد، برنامه  هايپيشنهاداهم   8-6

 قوه قضاييه و اسالمي شوراي مجلس دولت، حاكميت، با شهري مديريت مناسبات تالش براي ارتقاء  
  در كنار :هاي نگهداشت شهر، كاهش هزينهتالش براي 

o  سرجمع هزينه هاي جاري و نگهداشت از محل عوارض وصولي و سهم ماليات بر ارزش افزوده تأمين 

o ــعههزينهو پرداخت مين تأ ــويه  هاي توس ــهر و تس ــاير محلاي ش ــتفاده  ديون از س هاي درآمدي و با اس
 حداكثري از ابزارهاي نوين تامين مالي در بازار سرمايه

  :فرزانه انقالب كالم رهبري

 رمز موفقيت، مديريت جهادي است و مديريت جهادي يعني كار، تالش، محاسبه با خدا و تكيه به علم، درايت و تدبير.  
 .بايد در اداره شهر از روش هاي علمي و محققان برجسته دانشگاه ها نيز استفاده شود  
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 تدوين مكانيزم تشخيص و وصول مستقيم سهم شهرداري از محل ماليات بر ارزش افزوده 

 درصد 4درصد به  3ها از ماليات بر ارزش افزوده از پيگيري افزايش سهم شهرداري 

 هاي زمين و ساختمانايجاد صندوق 

 گيري حداكثري از ظرفيت بازار سرمايه براي تامين مالي پروژه ها و طرحهاي زيربنايي و تاديه ديون:بهره 

o تعريف و انتشار اسناد خزانه اسالمي شهر 

o اوراق وقف 

o هاي انتفاعي شهرداري در بورسعرضه اوليه سهام شركت 

  ونقل همگاني هاي توسعه اي مبتني بر حملپروژهتأمين مالي)TOD(  از طريق اوراق جعاله، اوراق سفارش
 ساخت، اوراق مشاركت

 مرتبط نمودن عوارض ساالنه ساختمان و خودرو به ارزش جاري 

 هاي مردمي از رويكرد انفعاليگذاري و مشاركتخروج سازمان امالك و مستغالت و سازمان سرمايه 

  هاي سوز، احداث مولدهاي پسماند از طريق اجراي قراردادهاي مشاركتي در زمينه توليد زبالهپروژهتامين مالي
 پراكنده توليد برق و استخراج رمزارز

 خصوصي-افزايش ميزان تامين مالي از طريق قراردادهاي مشاركت عمومي )PPP( 

  هداشت شهرهاي جاري و نگهزينه كنترل و تنظيمايجاد ستاد مديريت هزينه، جهت 

 داري در شهرداري تهرانبازطراحي نظام بنگاه 

 هاي دولت به شهرداري تهرانتدوين و تقديم پيشنهادهاي اجرايي در راستاي امكان وصول و تسويه بدهي 

 لياتيريزي عمتعهدي) با رويكرد بودجه –سازي سيستم حسابداري و گزارشگري مالي چند سطحي (نقدي پياده 

 ها و مطالبات شهردارييريت بدهياستقرار سامانه مد  
 ستاني بر پايه اتوماسيون هوشمند در قالب سامانه تهران منتقويت و توسعه نظام عوارض و ماليات 

 ريزي مبتني بر عملكرداستقرار نظام بودجه  
         شهر سرمايه هاي علمي و اجرايي  شهرداري به عنوان  صص و زبده  ستفاده حداكثري از بدنه متخ با اولويت   ا

 جوانان و بانوان فرهيخته و انقالبي

 ــي و   تدوين و اجراي برنامه توان افزايي و كارآيي حرفه ــص ــهرداري تهران در زمينه هاي تخص ــنل ش اي پرس
 ت سازماني)ارباب رجوع، همي بااسالمي همكاري تيمي، برخورد ارتقا مهارت هاي رفتاري، عمومي (

   ستقرار نظام پايش، ارزيابي و رتبه بندي كاركنان سازمان » صالحيت كارفرمايي «ا    ،يجهت افزايش بهره وري 
 كاهش زمينه هاي بروز فساد و تسهيل مسير ارتقاي شغلي كاركنان مستعد و با ظرفيت سازمان
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  اي شهرداري با همكاري همرتبط با ماموريت هايو انقالبي در رشتهجذب كارورز از ميان دانش آموختگان نخبه
  شهر تهرانو تفاهم با دانشگاههاي معتبر و مطرح 

 به منظور استفاده بهينه از توانمنديهاي موجود و عدم موازي كاري اصالح ساختاري شهرداري 

  ستاد سالمت اداري و مقابله با فسادتقويت  
 تدوين نظام جامع آمار و داده و نظام جامع اطالعات مكاني  
  گيري از تجارب موفق جهانيبومي شهر هوشمند تهران براساس بهرهتدوين مدل  
  و مبتني بر  ها و كسب و كارهاي دانش بنيانآپاستارتبازارهاي نوآوري شهري، تشويق استقرارIT  
 خدمات يكپارچه برخط به شهروندانه تعريف بستر ارائ 

  سند راهبردي ديپلماسي شهريو ارائه تدوين 

  

  كار ويژه هاي خاص )9
به طور » هاي خاصكارويژه«تحت عنوان  با اهميتموارد خاص و از پيشــنهادهاي ارائه شــده، الزم اســت برخي  فارغ 

شهري قرار گرفته و عم    ستمر، مورد توجه مديريت  سي زير         لياتي گردند؛ موارد مذكور فوري و م سا ضوع ا سه مو شامل 
  باشد:مي
  تهران پيگيري منويات مقام معظم رهبري در خصوص شهر  9-1

سال   شهري مطالباتي را مطرح فرموده اند. اگرچه بخشي از اين       1384مقام معظم رهبري از  سايل  سبت به م تا كنون ن
بازتاب و نمود داشــته اســت و به ويژه در طي شــوراهاي دوم تا پنجم به  1400مطالبات و منويات در قالب ســند تهران 

انداز ترسيم شده م اين دغدغه هاي مهم، راهبردهاي اساسي و چشماما بخش اعظ  ؛ي از آن پرداخته شده استيهابخش
ويت ويژه كاري  كه محقق كردن اين امور اولكيد بر اينلذا ضمن تأ له به داليل مختلف اجرايي نشده است.   توسط معظم 

  ، براي تحقق آن اقدامات زير را صورت خواهم داد:اينجانب خواهد بود
  معظم    ريزي شهرداري تهران جهت تبديل منوياتبرنامه  و هاپژوهش مركزر دويژه تشكيل كارگروه مطالعاتي

   ؛شهرداري تهران و سطوح هاراه، برنامه عملياتي و اقدام مشخص براي كليه رده به نقشهله، 
 ؛اليحه پيشنهادي بوجه ساالنه شهرداري براي پيگيري اين مطالبات در خاص يدر نظر گرفتن اولويت    
  شكيل كارگروه سه       ت شهر تهران، و قواي  سالمي  شوراي ا شترك با  گانه در جهت رفع موانع از فراروي  هاي م

 .تحقق اين برنامه ها
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  مديريت بحران  كرونا 9-2
رسان  هاي خدمتافزايي ميان همه دستگاه بخشي و هم ملي، همكاري بين يگيري كرونا نيازمند عزمغلبه بر بحران همه

  داشت:اين بحران سه مرحله خواهد است؛ 
  .  (دوران اندميك) زندگي با واقعيت جديدي به نام كرونا -3دوران اپيدمي -2دوران پاندمي  -1 

شته  سفانه در دوره گذ نامه اقدام مشخصي داشته باشد. متأ    راهبرد و برفوق، بايد براي هر سه مرحله  آتي مديريت شهري  
ريزي مناسبي در اين امر  ده قرار نگرفت و برنامهورد استفا هاي مديريت شهري در اين خصوص به نحو مطلوب م  ظرفيت

اي را پيگيري و اجرا مهم مالحظه نگرديد. در اين راســتا و براي بازگرداندن زندگي عادي به شــهر، دســتوركارهاي ويژه
  نمود از جمله : مخواه
   ،شهر تهران در قالب اقدامات فرهنگي، آموزشي خدماتي و هماهنگي   تهيه برنامه اقدام جامع مقابله با كرونا در 

  ؛در هر يك از بازه هاي زماني برشمرده (پاندمي، اپيدمي، اندمي)
 ؛يواكسيناسيون عموممهم تهران و كمك به تسريع در امر  يايجاد كارگروه مشترك با ستاد مقابله با كرونا   
  و هاي مومنانه براي تســكين مســايل و مشــكالت اقشــار برنامه كمكاجراي ايفاي نقش و همكاري موثر در

    ؛آسيب ديده از كروناهاي گروه
 تهيه و اجراي طرح هايي براي كمك به مشاغل و كسب و كارهاي  آسيب ديده از كرونا. 

  ها در حوزه مديريت شهريها و مانع زداييرونق توليد، پشتيباني پيگيري شعار 9-3
شهر و رفع    صادي  سير موانع توجه به رونق اقت ستقيم   توليد در زمينه موجود در م شهري در ارتباط م هايي كه با مديريت 

. ارتباط مستقيم شهرداري تهران با توليدات   خواهد بوداز جمله نكات مهمي است كه به عنوان كارويژه مدنظر   قرار دارد،
، محصوالت كشاورزي و باغي، صنايع مرتبط با خدمات شهري و حمل و     ساختمان و صنايع وابسته   مسكن و  هاي حوزه
سترده، زمينه      همگانينقل  شگاهي گ شبكه توزيعي و فرو شهري بتواند در اين    و وجود  ساخته تا مديريت  اي را فراهم 

  زمينه ايفاي نقش نمايد، در اين جهت اقدامات زير پيگيري خواهد شد: 
  شوراي اسالمي       ها و مانع زداييتيبانيتهيه طرح كمك به رونق توليد، پش شهري و ارسال آن به  ها در مديريت 

   ؛شهر تهران براي تصويب
 ؛پيگيري محدوديت فروش و توزيع كاالي غير ايراني در شبكه توزيعي و فروشگاهي وابسته به شهرداري    
 ــوق ــطحهاي ويژه براي تبليغات محيطي كاالهاي تدر نظر گرفتن مش ــانه وليدي ايراني در س ــهر و رس هاي  ش

    ؛شهرداري
 هاي فرهنگي، ها در حوزهزداييها و مانعتهيه و اجراي طرح فرهنگي و آموزشي مرتبط با رونق توليد، پشتيباني

.اي مديريت شهريهنري، اجتماعي، زيباسازي و رسانه

يمِ وزِيزِ الرَّحلَى الْعكَّلْ عتَو 




